
2010  |   vecka 51  |   nummer 45  |   alekuriren 9

önskar
vi i Älvängen
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Vi har öppet som vanligt fram till jul
(Tors 23 dec har vi öppet till 1500)
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www.aleelforening.se

Vi önskar

23 dec 7.00-16.00
27 dec 7.00-16.00
28 dec 7.00-16.00
29 dec 7.00-16.00
30 dec 7.00-16.00
 

3 jan 7.00-16.00
4 jan 7.00-16.00
5 jan 7.00-12.00
7 jan Stängt

Öppettider i helgerna
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God Jul
&

Gott Nytt år
önskar
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ÄLV-ANNS GATUKÖK & KEBAB � Älvängen

STÄNGT
24 dec � 25 dec

26 dec � 1 jan

Vi önskar alla våra kunder en 
God Jul & ett Gott Nytt år

0303-74 68 50

Under höstterminen så har 
halva 8C på Aroseniusskolanoch 
2A på Älvängenskolan samar-
betat genom att jobba med lera. 
8C´s  bildlärare Antje Karlsson 
tyckte att tvåorna skulle känna 
på hur det var att arbeta med 
lera, och åttorna skulle känna på 
hur det var att arbeta och hand-
skas med yngre elever. Det finns 
också en baktanke att impla-
mentera ett samarbete i ett 0-16 
perspektiv. 

– Det finns mycket vi kan lära 
oss i från varandra, berättar hon 
för oss.

Första gången så var halva 2A 

på Aroseniusskolan och gjorde 
lerfigurer med åttorna och de 
visade också runt dem i skolan.
Andra gången så var den andra 
halvan på Aroseniusskolan och 
gjorde lerfigurer och åttorna 
visade dem runt på skolan.

Den sista gången så var åttor-
na på Älvängenskolan och häl-
sade på. De målade lerfigurer-
na med mycket bus i ögonen... 
Några tvåor visade några åttor 
runt i byggnaden medans andra 
busade genom att måla färg i 
varandras ansikten...
Tvåorna uppskattade detta 

mycket och åttorna var väldigt 
snälla och hjälpsamma.
Vi är två busiga och spralli-
ga tjejer som fick chansen att få 
följa med åttorna när de skulle 
träffa tvåorna sista gången. Vi 

tog kort på deras goa verksam-
het.

Sanna och Matilda från 7C1

Samarbete mellan stora 
och små elever


